
PROVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ    

QUESTÕES DE DIREITO AMBIENTAL 

Questão 85: a alternativa correta é a alínea D 

A questão envolve os requisitos para a criação de uma unidade de conservação. Os requisitos estão 

estipulados no artigo 22, “caput”, §§ 2o, 3º e 4o da Lei 9.985/2000 e o artigo 2º do Decreto 4.340/2002 e, em 

síntese, são: a) ato do Poder Público; b) estudos técnicos; c) e de consulta pública que permitam identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. 

Transcrevemos o artigo 22 acima citado: “As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.  

§ 1o (VETADO) 

§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se 

dispuser em regulamento.  

§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas 

e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.   

§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2o deste 

artigo. 

O artigo 2o do mencionado decreto assim dispõe: “O ato de criação de uma unidade de conservação deve 

indicar: 

I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por 

sua administração;  

II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável;  

III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou 

Florestas Municipais; e 

IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas. 

 

Questão 86: a alternativa correta é a alínea C 

A conduta de João se subsume ao tipo penal do artigo 29 da Lei 9.605/98. Vejam: 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 



I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; 

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta 

ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela 

oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente.  

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, 

considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer 

outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do 

território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração; 

II - em período proibido à caça; 

III - durante a noite; 

IV - com abuso de licença; 

V - em unidade de conservação; 

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. 

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional. 

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 

O examinador quis levar a erro o candidato ao afirmar na alínea “A” uma suposta causa excludente de ilicitude, 

que, de fato, tem previsão no artigo 37 da Lei 9.605/98, mas não aplicável a presente hipótese porque o agente 

abateu os animais para futura venda e para qualificar a excludente exige-se que o abate do animal tenha sido 

realizado diretamente para saciar a fome, ou seja, o próprio animal é destinado para saciar a fome do agente 

ou de sua família.  

Segue a transcrição do artigo 37 da mencionada lei: 



Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal 

e expressamente autorizado pela autoridade competente; 

III – (VETADO) 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. 

Questão 87: a alternativa correta é a alínea C (nos comentários fizemos observação quanto à possiblidade da 

D). 

A CF no seu artigo 23 assim dispõe: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;” 

 

O artigo 17, § 3º da Lei Complementar 140/2011, dispõe: "§ 3º O disposto no caput deste artigo não impede o 

exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e 

atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental 

em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de 

licenciamento ou autorização a que se refere o caput." 

 

A mencionada LC 140/11 trouxe um sistema claro de divisão de competência para o exercício do poder de polícia 

ambiental em obediência ao texto constitucional (art. 23, VI) e, assim, buscou evitar sobreposição de atuação 

de órgãos ambientais, sobretudo para evitar a múltipa autuação e lavratura de termo de infrações ambientais. 

Assim, a competência para lavrar o auto é do Estado, porque é dele a competência para licenciar. 

Antes da lei havia grande insegurança jurídica e era usual defender a tese de que na hipótese de “bis in idem” 

deveria prevalecer a aplicação da multa mais barata. 

Com isso, pela aplicação da LC 140/11 a alternativa correta é que nenhum auto de infração é válido, logo 

alternativa C. 

Sem prejuízo da divisão estabelecida pela citada LC 140/11, convém destacar o julgamento do REsp 1.132.682 

no STJ que entendeu pela validade e exigibilidade de ambos os autos de infração ambiental, o que poderia dar 

ensejo a anotar a alternativa D em conformidade com o REsp 1.132.682. 

 

Questão 88: a alternativa correta é a alínea B. 

O fundamento da resposta está nos seguintes artigos da Lei 9.985/00: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/1998/Vep181-98.pdf


“Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem 

como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua 

criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

 

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja 

existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de 

gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção 

da natureza e na manutenção da diversidade biológica.” 

 

Questão 89: a alternativa correta é a alínea D (Lei 6.938/81, artigo 2º, incisos II e VIII). 

A Lei 6.938/81 assim dispõe no seu artigo 2º dos princípios expressos: 

“Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios:  

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 

ambientais;  

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-

la para participação ativa na defesa do meio ambiente.” 



Questão 90: a alternativa correta é a alínea A (5ha) 

É possível postular anulação, porque não diz na questão se a área do cerrado está localizado ou não na 

Amazônia Legal e isso influencia na análise.  

De acordo com o Código Florestal, se o imóvel estiver localizado na Amazônia Legal, aplica-se o percentual de 

35% para Reserva Legal. Se estiver fora, aplica-se o percentual de 20%.  

Na Amazônia Legal aplicando os 35% de Reserva Legal nos 100ha teríamos 65%. A questão diz que tem 40% de 

Reserva Legal e, assim, 5% a mais que o exigido por lei (35ha) e, logo, poderia aplicar a servidão ambiental no 

que excedeu, ou seja, nos 5ha.  

Logo a alternativa correta é A. 

Se o imóvel estiver localizado fora da Amazônia Legal, o percentual de Reserva Legal é de 20%  (20ha) e como 

foi instituída 40ha teríamos então a sobra de mais 20ha para aplicar em servidão ambiental. A resposta então 

aqui seria aplicar 20ha para servidão ambiental. Mas não há essa opção.  

Por isso, presumimos que o examinador, embora não tenha deixado claro na questão, se referiu à área de 

Amazônia Legal. 

 

Vejamos o Código Florestal: 

Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem 
prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta 
Lei:                       (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 

Art. 15.  Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva 
Legal do imóvel, desde que: 

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; 

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do 
proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12727.htm


III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos 
termos desta Lei. 

§ 1o  O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. 

§ 2o  O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental 
Rural - CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área 
excedente para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos 
congêneres previstos nesta Lei. 
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